
Dermibel®
řada

Krása není náhoda, ale věda!

Pro krásné vlasy, zdravou pleť a pevné nehty.



Krycí make-up s koenzymem

Q10 a vitamínem E, který chrání

naši pleť před stárnutím.

Kapsle
Zlepšují kvalitu, zajišťují lesk a

objem vlasů a přispívájí k

výživě nehtů a obnovu pleti.

Byl navržen pro vlasy hustší,

silnější a zdravější od kořínků
až ke konečkům.

Šampon Cover

V Dermibel® řadě najdeme produkty specializující se na vlasy, pleť a nehty. 
Pod řadou Dermibel® najdeme doplněk stravy ve vegetariánských kapslí, Dermibel® pečující šampon pro ženy i muže 

a krycí make-up Dermibel® Cover and Care foundation.  



VLASY

Pro vlasy je důležitá péče zevnitř
i zvenku.

PLEŤ A OBLIČEJ

Dodejte své pletí energii a

vitalitu, zakryjte nedostatky a

ukažte ostatním jak se nosí krása!

NEHTY A RUCE

Krásné nehty jsou základem,

chrante své ruce před okolím.



Doplněk stravy pro hladkou pleť, pevné nehty, lesklé a pružné vlasy.

DERMIBEL® KAPSLE



Dermibel® 
JEDINEČNÉ SLOŽENÍ PRO VLASY, PLEŤ A NEHTY VE VEGETARIÁNSKÉ KAPSLI. 

Mikronizace - Touto metodou je dosaženo co nejmenších rozměrů živin a účinných látek užívaných

perolálně. Zvyšuje se tak rozpustnost a rychlost vstřebávání látek do organismu.

Vícevrstvé potahování -  pelety mohou být s aktivními složkami potaženy různými vrstvami, které umožňují,

aby se účinné látky uvolňovaly postupně.

Vegetariánské kapsle - jsou vyrobené z celulózových vláken, což jim dodává vyšší stabilitu a tím i prodlužuje

životnost účinných látek v nich obsažených. Kapsle jsou zpracovány metodou mikronizace.

VITAMÍN A,  VITAMÍN B společně s
minerálními prvky ZINKEM a SELENEM
přispívají k udržení zdravého vzhledu
pokožky, vlasů a nehtů. Komplex je
doplněn o extrakt z přesličky, který svou
přírodní sílou efekt podporuje. 
MOŘSKÝ HYDROLIZOVANÝ KOLAGEN -
přírodní kolagen, který se beze zbytku
vstřebá i do hlubších vrstev pokožky. 
Přísun vitamínů skupiny B a vitamínu C se
podílí na normální funkci imunitního
systému.
BIOTIN a KYSELINA LISTOVÁ normalizují
nervovou soustavu, přispívá tak k
normální psychické činnosti. Kyselina
listová navíc snižuje míru únavy a
vyčerpání.

SLOŽENÍ  & BENEFITY

1 kapsle denně

INOVATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ

Tip pro ženy:
V y n e c h e j t e  5 - 1 0  d n í  u ž í v á n í  v  d o b ě  m e n s t r u a c e .  

Snížíte tak zátěž na organismu, kterou představují vitamíny A a E.

BALENÍ: 20, 30 nebo 60 vegetariánských kapslí



Pro objem a růst s luxusní hypoalergenní parfemací.

DERMIBEL® PEČUJÍCÍ ŠAMPON



SLOŽENÍ  & BENEFITY

PRO ŽENY
s Tilicinem  pro objem a růst

a luxusní nealergizující čistou přírodní vůni
pomerančových květů Neroli.

PRO MUŽE
s kofeinem omezující vypadávání vlasů

s čistě přírodní parfemaci éterickýmolejem Gerania.

PEČUJÍCÍ ŠAMPONY DERMIBEL® JSOU VÝJÍMEČNÉ OBSAHEM
ROSTLINNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK Z FAZOLE ADZUKI A JETELE.  
Tím se odlišují od běžně dostupných produktů. 
Tyto unikátní suroviny revolučním způsobem ovlivňují růst vlasů a omezují jejich vypadávání.

BIO EXTRAKT Z KLÍČKŮ FAZOLE rostlinné
kmenové buňky, vitalizují vlasové cibulky.
Zlepšují hustotu vlasů, redukují jejich
vypadávání.
ŠETRNÉ TENZIDY NA PŘÍRODNÍ BÁZI - jemně
a účinně čistí a ošetřují vlasy i pokožku hlavy. 
VÝTAŽEK Z MOŘSKÉ ŘASY Lithothammium -
bohatý na minerály, tvoří na vlasech
ochrannou bariéru s přísunem minerálních
látek. Vlasy jsou hladké a pružné.
MAKADAMOVÝ OLEJ - zvláčňuje a dodává
vlasům lesk
přírodní aktivní látka na bázi VÝTAŽKU Z
PŠENICE - hydratuje, předchází podráždění
pokožky hlavy.
extrakt ze zárodečných buněk čerstvých
LIPOVÝCH POUPAT - má silné hydratační
účinky, podporuje tvorbu keratinu, zvyšuje
objem vlasů a má antistatické účinky.

TIP POUŽITÍ:
Pro maximální účinek nechte při mytí působit alespoň tři minuty. 
Pro podporu účinku proveďte masáž tlakem a kroužením špiček prstů a vytahováním pramenů vlasů tak, abyste
vlasy "nadzvedli", uvolnili a prokrvili vlasovou pokožku. Šampon před použitím protřepejte, koncentrované
účinné látky se usazují.



Je nestíratelný, vysoce krycí make-up 
s obsahem koenzymu Q10 a vitaminu E.

DERMIBEL® COVER AND CARE FOUNDATION



Krémová textura přípravku se okamžitě

přizpůsobí pleti a dodá jí bezchybný vzhled na

mnoho hodin, což z něj činí make-up vhodný

pro potřeby profesioálů.

můžeme jej používat každodenně pro celkové

barevné sjednocení pleti nebo vzhledem k

extrémním krycím schopnostem jako korektor

na zakrytí kosmetických nedostatků pleti,

pigmentových skvrn a kruhů pod očima.

voděodolné složení zajistí, že vaše pleť zůstane

krásná za všech okolností

je vhodný pro každý typ pleti, přizpůsobí se i

citlivé pokožce

dermatologicky testováno

 POUŽITÍ:
Přípravek nanášejte na odlíčenou čistou pleť. Před aplikaci pleť ošetřete běžným denním
hydratačním krémem. Make-up roztírejte prsty, houbičkou nebo kosmetickým štětcem na
maku-up od středu obličeje k okrajům do ztracena. 
Následně zafixujte transparentním pudrem.

 KRYTÍ, KOREKTOR, PÉČE A OCHRANA

Dermibel Cover and Care foundation obsahuje účinnou kombinaci UVA/UVB filtrů
SPF 30 a zajišťuje ochranu pleti před škodlivými účinky slunečního záření,

Make-up Dermibel Cover and Care foundation je naplněný do hlinikové tuby, která
poskytuje mnoho výhod. 

Především chrání make-up a zaručuje jeho stabilitu.
 Po vytlačení se make-up nevtáhne zpět, a tak nedochází ke kontaminaci vnitřního

obsahu. 

SLOŽENÍ  & BENEFITY

HYPOALERGENNÍ - nedráždí pokožku 

G02

Odst íny  cover  foundat ion

G04 G05



Všechny produkty z řady 

WWW.ESTHECEUTI.CZ

koupíte na našem eshopu


